
Desátý  a desetkrát vydařený 

Plzeňský policejní pedál 
  Ve dnech 10. – 12.6. 2016 uspořádala IPA ÚS Plzeň tradiční cyklisticko-

společenskou akci Plzeňský policejní pedál (dále jen PPP). 

  Protože se jednalo o už 10. ročník této populární akce, dovolím si ho přiblížit 

rovněž v deseti bodech, v nichž dle mého názoru letos vynikal : 

1./  Základnu jsme měli v malebném údolí Hamerského potoka, v kempu 

Karolína, cca 3 km od obce Brod nT.. Kempink je nejen výjimečný svojí 

polohou, ale i kapacitou, upraveností, čistotou chat a bezesporu milým a 

ochotným personálem, se kterým jsme se brzy skamarádili.  

2./  Nutrilón se jmenuje zvířecí člen personálu. Tato nebývale ochočená nutrie  

dohlíží na pořádek v kempu a baví ubytované, zejm. děti. Proto se dostal eN i 

na náš letošní pamětní list .  

3./ Večerní posezení při kytaře zajišťovali , a oba výtečně, Míra Blažek a (nová 

mladičká členka pelotonu) Mirka Hakenová. Ocenit je třeba jejich výdrž do 

pozdních nočních hodin a trpělivost s některými zpívajícími posluchači.  

4./  Trasa sobotního cyklo-výletu bývalými Sudety do Broumova byla 

mimořádně rovinatá, až jsme ji museli (při zpáteční cestě) trochu „zvlnit“. 

5./  Rovněž výlet do Plané u M. Lázní, uskutečněný opěšalými účastníky, měl 

zajímavé momenty.Zejm. mezi dětmi populárním se stalo tzv. „Blahošovo 

taxi“, což znamenalo usnadnění jejich pochodu převozem v přibouchnutém 

kufru osobního auta. Bezesporu šlo o nejveselejší dětský zážitek z PPP. 

6./  Hodně inspirativní byla objednaná exkurze do známého pivovaru 

Chodovar, z níž se všichni vrátili s úsměvem na rtech a touhou ujet (na kole) co 

nejvíce.  



7.  Výjimečným bylo také počasí, které nám (s výjimkou zpáteční cesty čtveřice 

cyklistů) nedovolilo zmoknout, ani se spálit sluncem. 

8./ Velmi malý počet těch, kteří na PPP vyrazili už z Plzně na svých jízdních 

kolech (3+1 ze Stříbra) byl výrazně, oproti minulým ročníkům, neobvyklý.   

9./ Celý PPP se obešel bez jakéhokoliv zranění a (s malými výjimkami)  bez 

pádů, defektů a jiných mimořádných událostí.  

10./  Zvlášť výjimečná pak byla hojná účast (v jednom okamžiku až 55) 

kamarádů, jakož i návštěva Armina s Anke z IPA Rothenburg, kteří se stali 

v historii PPP jeho prvními zahraničními účastníky.  

  Všichni zúčastnění dostali, vedle vkusného pamětního listu z „dílny“ našeho 

člena M. Zábranského, dárek ve formě reflexní pásky pro cyklisty s logem 10. 

PPP. Na amazonské Indiány si zahráli soutěžící ve „střelbě“ na cíl pomocí  

„foukaček“ .  

  Tak takový byl letošní jubilejní PPP, za jehož organizaci je třeba poděkovat 

zejm. členu předsednictva V. Šmídlovi a jeho rodině (výběr ubytování, exkurze 

v Chodovaru, vyúčtování akce, zajištění reflexních pásek,  turnaj „foukaček“s 

cenami),  manželům Hanzíkovým (za pozvání  a tlumočení pro naše hosty ze 

SRN), všem předjezdcům, kteří měsíc předem mapovali trasu cyklovýletů, M. 

Honzíkovi za bohatou fotodokumentaci akce a samozřejmě všem účastníkům, 

kteří se zasloužili o skvělou náladu a atmosféru během celého letošního 

„Pedálu“ !   

                                         Za všechny, co se jim líbilo: Jarda Antoš – sekretář 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


